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I og med at IATA Iks er politisk styrt ( styre og rep.), er selskapet totalt avhengig av både 
faglig kunnskap og integritet hos den ansatte daglige ledelsen . Opplysningene som går til 
politikerne i styre og repr. må være fyldige , objektive og riktige . Forutsetningen for at 
politikerne får et bredt og riktig bilde , er selvsagt at hver enkelt leser og setter seg inn i det 
som legges fram , og sørger for å informere seg best mulig .  
De folkevalgte som utgjør styre og repr. har kanskje liten eller ingen kunnskaper om drift og 
fag . Men det er dem som skal gi de etiske retningslinjene for hvordan selskapet skal følge , 
eller ikke følge , alle de lovverkene som blir aktuelle å forholde seg til , særlig der forhold 
oppstår som går utover ordinær drift . 
I saker som går utover ordinær drift ligger , ifølge forskrifter for interkommunale selskaper,  
ansvaret hos den politisk valgte ledelsen. 
Slik som i konflikten mellom oss og IATA på grunn av luktforurensingen fra Langmoen . 
Her har ledelsen i flere år vist problemer med å forholde seg til det erstatningsansvaret som 
har oppstått . 
 
Desverre har styreleder i IATA siden høsten 2002 valgt  ikke å ville kommunikere med oss 
direkte . Heller ikke med  vår advokat . Derimot  brakte IATA inn en egen advokat . Denne 
advokaten har vist meget mangelfull oppfølging av henvendelser fra vår side , med ventetid 
på svar på 6-8 uker . I noen tilfelle totalt unnlatt å svare , og hevdet ikke å ha mottatt brev .   
Ikke en handtering en ville forvente av et interkommunalt selskap i en så alvorlig sak , som 
berøres av en hel rekke lovverk . For ikke å snakke om den etiske sida av saka . 
Ytterligere virker det som om informasjonen fra styreleder til styre og repr. ikke har vært klar 
For eksempel virker det ikke som om rapporten fra Kommunelege Walter Gdynia i forhold til 
siste store luktutslipp på Langmoen , har gått ut til ordførerne / kommunestyrene i 
eierkommunene  Drangedal , Nome og Åmli , for politisk behandling ?  
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